אקופרט

®

ٳکوبارت | Ecopart

תרכיז רחיף S.C
מסווג כקבוצה E

מכילPyraflufen-ethyl 20 g/l :

רשיון השירותים להגנת הצומח מס'/04 :ה"צ1758/
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

דרגת רעילות -III :מסוכן לבריאות
מס' או"ם3082 :
מיוצר ע"י,Nihon Nohyaku CO.LTD :
יפן

כללי:
תכשיר קוטל מגע המיועד להדברת עשבים רחבי עלים .מסווג כקבוצה .E
מנגנון פעולה :עיכוב האנזים  – (PROTOX) Protoporphyrinogen-IX xidasלאחר היישום
התכשיר נקלט לרקמות הצמח ,בנוכחות אור יופיעו סימני נקרוזה ע"ג העלים והגבעולים.
יעילות טובה מושגת כאשר העשבים המודברים בגיל עד  4עלים.
מאחר ומנגנון הפעולה הוא קטילת מגע ,יש לדאוג לכיסוי מרבי של נוף העשבים.
לפני יישום אקופרט ,יש לשטוף היטב את מיכל הריסוס.
שאריות חומרי ההדברה ולו הנמוכות ביותר ,עלול לפגום בבררנות התכשיר ולפגוע בגידול
התרבותי.

לרשותכם בכל שאלה | צוות אדמה מכתשים 03-6577577

קוטלי עשבים

אופן היישום:
הגידול
חיטה  3-5עלים
הכנת שטחים

()1

()2

מטעים :תפוח ,אגס,
()2
אפרסק ונקטרינה
תמר
()3
בקיה (שדות ,פופני)
בצל זרוע (שאינו
מיועד לשיווק כבצל
()4
ירוק)
אגוזי אדמה
()2

()1
()2
()3
()4

מינון או ריכוז
(סמ"ק/ד')

נפח תרסיס
(ל'/ד')

הערות

100+45
אלבר מ'
 300+45ראונדאפ

15-30

עשבים עד  4עלים

20-30

 45או 0.15%
בשילוב ראונדאפ 1%

20-30

 75+45בזאגרן

20-30

45

20-30

45

20

החל מגיל  3שנים של הגידול
ליישום במטעים בשלכת בלבד
לפני תחילת תפיחת פקעים
החל מגובה  10ס"מ של הבקיה
ליישום על בצל זרוע
בשלב  2-4עלים אמיתיים,
לפחות  30יום מהאסיף
לפחות  14יום מהאסיף

זנים :גליל ,נגב ,נירית ,אריאל ,בית השיטה ,גדרה .152
לאחר הצצת העשביה .עשביה גבוהה וצפופה יש לכסח לפני הריסוס .יש להימנע מריסוס על הגידול.
אין ליישם את התכשיר בסמיכות של עד  5ימים לפחות מקוטלי דגניים בבקיה.
לאחר הריסוס עלולות להופיע צריבות קלות בעלוות הגידול אשר תעלמנה תוך זמן קצר .לתופעה זו אין השפעה על היבול.

שילובים נוספים מותרים עם אקופרט:
בחיטה ניתן לשלב עם דופלוזן  KV 100סמ"ק לדונם להדברת :מצליבים ,חרצית וסלק.
ניתן לשלב עם דרבי  3גרם/דונם או אקספרס  1גרם/דונם להדברת :תלתן ,אמיך ,קדד.
באגוזי אדמה ,ניתן לשלב את בזאגרן במינון  150סמ"ק/ד'.

לפני השימוש יש לקרוא את ההנחיות המופיעות בתווית התכשיר

